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การจดัเรียนการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถนะการดูแลข้ามวฒันธรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาล  

สุรีย ์ธรรมิกบวร 

บทคดัย่อ 

       การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาสมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรม กลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนในรายวชิาการดูแลขา้มวฒันธรรมจ านวน 32 คน ผูบ้ริหาร

และหวัหนา้หอผูป่้วยจ านวน 4 คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแนวทางการสนทนากลุ่มเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเชิง

คุณภาพ แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก การสะทอ้นคิด การสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์เน้ือหา(Content 

analysis) รวบรวมขอ้มูล จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการสะทอ้นคิด และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมประกอบดว้ยการจดัใหมี้ประสบการณ์ตรง และใชห้ลกัการเรียนรู้เพื่อ

การเปล่ียนแปลง  

ค าส าคญั : สมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรม, การเรียนรู้ประสบการณ์ตรง, การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 

บทน า ทกัษะทางวฒันธรรมมีความส าคญัและความจ าเป็นในสงัคมพหุวฒันธรรมในบริบทอาเซียน จะมีการเขา้มาของแรงงาน

ขา้มชาติมากข้ึน จากขอ้มูลแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนทุกประเภท ในประเทศไทยมีจ านวน 1,388,341 (ขอ้มูลจากกรมการ

จดัหางาน ณ.เดือนกรกฎาคม 2559 http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/59/sm0759.pdf ) ดงันั้นการเตรียมความพร้อม

เพื่อใหมี้สมรรถนะในการใหก้ารดูแลขา้มวฒันธรรม นอกจากน้ีการมีสมรรถนะดา้นวฒันธรรมจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนการ

พยาบาลสุขภาพองคร์วมท่ีมีความเขา้ใจผูป่้วยและครอบครัว สามารถวางแผนใหก้ารพยาบาลไดส้อดคลอ้งและมีคุณภาพ เช่น

การประเมินความปวด ซ่ึงแต่ละชนชาติ แต่ละกลุ่ม จะมีความอดทน และการแสดงออกความเจบ็ปวดแตกต่างกนั(นุสรา 

ประเสริฐศรี และ ยพุาภรณ์ ติรไพรวงศ,์2556) นกัทฤษฎีทางการพยาบาลแคมพินฮา(Sagar,P.I,2012) ไดก้ าหนดสมรรถนะทาง

วฒันธรรมส าหรับบุคคลากรดา้นสุขภาพไว ้5 สมรรถนะประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นการตระหนกัรู้ถึงความต่างและความเท่า

เทียมของแต่ละวมันะรรมไม่เหมารวม ไม่ตีตรามาก่อน สมรรถนะดา้นความรู้เก่ียวกบัความคิด ความเช่ือ วถีิการด าเนินชีวติ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลุ่มวชิาพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลอนามยัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและการดูแลรักษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ สมรรถนะดา้นทกัษะในการประเมิน ไดค้รอบคลุม 

ครบถว้นค านึงถึงความต่างทางดา้นร่างกาย ดา้นชีววทิยา และพ้ืนฐานทางวฒันธรรม สมรรถนะดา้นการเผชิญหมายถึงการมี

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเขา้ใจในความคิด ความเช่ือค่านิยมและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัสุขภาพมีทกัษะการส่ือสารทั้งการส่ือสารดว้ยภาษาพดู

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/59/sm0759.pdf%20)%20ดังนั้น
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และภาษาท่าทาง  และสมรรถนะดา้นแรงจูงใจ ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้พฒันาตนใหมี้ความไวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ไม่คิดลบต่อ

วฒันธรรมท่ีแตกต่างแต่ตอ้งการเรียนรู้ท าความเขา้ใจ (สุดศิริ หิรัญชุณหะและคณะ, 2550) และการจดัการเรียนการสอนมีการ

จดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ยการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ท่ีหลากหลาย การเรียนรู้จากกรณีศึกษา และการสนทนา

สะทอ้นคิดเป็นตน้(ศิริพนัธ์ุ ศิริพนัธ์ุ และประณีต ส่งวฒันา,2557)การจะพฒันาสมรรถนะเหล่าน้ีเพ่ือใหบ้ณัฑิตทางการพยาบาลมี

ความพร้อมในการดูแลผูป่้วยในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และใหค้วามส าคญัในการพยาบาลองคร์วมท่ีค านึงถึง

ความแตกต่างของผูรั้บบริการทุกคน การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีตระหนกัถึงความส าคญัของสมรรถนะดงักล่าว จึงก าหนดใหมี้รายวชิาเลือกเสรี รายวชิาการดูแลขา้ม

วฒันธรรมจ านวน 3 หน่วยกิตในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตเพื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนใหมี้ความไวทางวฒันธรรม จาก

แนวทางการพฒันาสมรรถนะ และจากแนวทางหลกัในการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง มอริส และ ฟคุ(Morris,A.H and 

Faulk,D.R,2012)(Core transformative learning approach) ไดใ้หห้ลกัการส าคญัสิบสองขอ้คือ 1.การเรียนรู้และสอบทวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 2.การเรียนรู้จะตอ้งครอบคลุมความจริง ความรู้สึก จริยะธรรม สมัพนัธภาพภายในตน และระหวา่งตนเองกบั

บุคคลอ่ืน 3.การเรียนรู้สามารถมุ่งทั้งภายใน และภายนอกตน 4.การเรียนรู้จะตอ้งผา่นแรงจูงใจในการเรียนเพื่อรู้ รวมถึงการมี

พลงัน าทางตลอดเพ่ือผา่นสถานการณ์ในชีวติ  5.การเรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตนข้ึนกบัประวติัและบุคลิคลกัษณะ 6. เป็น

เร่ืองเฉพาะของแต่ละบุคคลในการเลือกท่ีจะเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง 7. การเรียนรู้สามารถแบ่งปัน

ประสบการณ์ 8. การเรียนรู้ตอ้งการ การคิดเชิงวพิากษ ์หรือการสะทอ้นคิดตนเอง เพื่อคงไว ้เพื่อทบทวน เพื่อปฏิเสธข้ึนกบัการ

ใหคุ้ณค่า สมมตฐาน มุมมอง จริต 9. ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้จะตอ้งเปิดรับ ปลอดภยัและเคารพในทุกคน 10.กิจกรรม และวธีิการ

เขา้ถึงการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมการคิด มุมมอง และสมมติฐานท่ีมี 11. ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ตอ้งสนบัสนุน การสะทอ้นคิด และ

การคิดวเิคราะห์ 12. การเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงผลท่ีเกิดคือ การเปล่ียนแปลงมุมมอง การเปล่ียนการตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมโดยอตัโนมติั ดงันั้นผูส้อนจึงจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรมตามหลกัการดงักล่าว  

วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบการสอนท่ีสามารถพฒันาสมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรม  

ค าถามการวจิยั รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมเป็นอยา่งไร 

กรอบแนวคดิ ใชก้รอบแนวคิดสมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรมของ คอมพินฮา บาโคท(Compinha-Bacote,2002) ประกอบดว้ย

ความรู้ทางวฒันธรรม การตระหนกัรู้ทางวฒันธรรม และทกัษะในการดูแลทางวฒันธรรม เป็นเป้าหมายการเรียน และใชก้รอบ

การเรียนรู้ของมอริส และ ฟคุ(Morris,A.H and Faulk,D.R,2012) แนวทางหลกัในการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง (Core 

transformative learning approach) สิบสองขอ้ เป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะ และจดักระบวนการ

เรียนการสอนโดยจดั การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง การสะทอ้นคิด  การประเมินตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการเรียน การ
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ฝึกฟังเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมตนเอง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ผอ่นคลาย วดัประเมินเพ่ือการพฒันาเป็นระยะ และประเมิน

สรุปผลดว้ยการสะทอ้นคิดของแต่ละบุคคล 

การจดัการเรียนการสอน จึงประกอบดว้ยการเรียนในหอ้งเรียนและการเรียนภาคสนาม ดงัน้ีโดยจดัใหมี้การเล่าประสบการณ์จาก

ประสบการณ์ผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งสุขภาพชายแดน ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการวจิยัขา้มวฒันธรรม การสะทอ้นคิดโดยใหศึ้กษาจาก

กรณีศึกษาจากเอกสารคดัสรรบทความต่างๆ ผูเ้รียนสรุปผลการเรียนและสะทอ้นคิดทุกชัว่โมงการเรียน การประเมินสมรรถนะ

ทางวฒันธรรมของตนเอง โดยใชแ้บบประเมินตนเองเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นวฒันธรรมทางการพยาบาลพฒันาจากกรอบแนวคิด

ของแคมพินฮา-บาคอท พฒันาโดยประณีต ส่งวฒันา และคณะ การเรียนในชั้นเรียนรวม 21 ชัว่โมงและจดัการศึกษาภาคสนามท่ี

ต่างประเทศคือท่ี โรงพยาบาลจ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเวลา 21 ชัว่โมงกิจกรรมประกอบดว้ย การ

สมัภาษณ์เพื่อศึกษาความคิดความเช่ือในการดูแลสุขภาพ ระบบการพยาบาลใน รพ จ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว การปฏิบติัจิตอาสาโดยการสอนสุขศึกษา การร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานตซ่ึ์งถือเป็นประเพณีข้ึนปีใหม่ของ

ชาวลาว และการศึกษาวถีิชีวติความเป็นอยูผ่า่นการเยีย่มชมตลาด สถานท่ีส าคญั เช่นวดั พ้ืนท่ีชนบท แหล่งท่องเท่ียวตาม

ธรรมชาติ และกิจกรรมสุดทา้ยคือการคิดวเิคราะห์สะทอ้นคิดในการถอดบทเรียน เขียนสะทอ้นคิดเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

วธีิด าเนินการวจิยั กลุ่มประชากรเป้าหมาย นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนในรายวชิาการดูแลขา้มวฒันธรรม

จ านวน 32 คน การรวบรวมขอ้มลู โดยการสะทอ้นคิดในประเด็น การเรียนรู้ท่ีได ้ความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีเรียนรู้ ประโยชนจ์ากก

การเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา(Content analysis) 

การรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูล โดยการประเมินสมรรถนะ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการสะทอ้นคิด และการสนทนากลุ่ม จากนกัศึกษาผูร่้วม

โครงการจ านวน 32 คน อาจารยท่ี์ร่วมโครงการจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ านวน 2 คนการสมัภาษณ์ 

ผูบ้ริหารหวัหนา้หอผูป่้วยโรงพยาบาลจ าปาสกัจ านวน 3 คน และหวัหนา้ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจ าปาสกั  

เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ยแนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 ผลการศึกษา 

1. การจดัการเรียนการสอนและบริบท 

       1.1 การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามหวัขอ้ท่ีก าหนด ผูรั้บเชิญสอนประกอบดว้ยผูรั้บผดิชอบงานสุขภาพชายแดน ท่ี

มีประสบการณ์ และอาจารยท่ี์มีประสบการณ์การวจิยัและการสอนเน้ือหาดา้นวฒันธรรมสุขภาพในกลุ่มอาเซียน เอกสารการ

สอนท่ีคดัสรร วดีีทศัน์การบรรยายของไลนิงเจอร์ การจดักิจกรรมเนน้การด าเนินการมอบหมายงานและสะทอ้นคิดในหอ้งเรียน
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เน่ืองจากนกัศึกษามีการฝึกภาคปฏิบติัในหอผูป่้วย แจง้วา่มีเวลาในการคน้ควา้และการศึกษาดว้ยตนเองไม่มาก จึงลดความตึง

เครียดในการเรียนโดยจดัใหมี้การเรียน การสะทอ้นคิดในชัว่โมงการเรียน การมอบหมายงานใหอ่้านเอกสารท่ีคดัสรรซ่ึง

ประกอบดว้ยงานวจิยัเก่ียวกบัสุขภาพ วฒันธรรมของประชาชนหลากหลายวฒันธรรม เอกสารสรุปการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ

ต่างชาติท่ีควรท าและไม่ควรท า การใหผู้เ้รียนประเมินตนเองดว้ยแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นวฒันธรรมทางการ

พยาบาลพฒันาจากกรอบแนวคิดของแคมพินฮา-บาคอท พฒันาโดยประณีต ส่งวฒันา และคณะ และเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้งผา่น

การอธิบายเน้ือหาใหน้กัศึกษารับทราบ  

      1.2 การจดัการศึกษาภาคสนามเป็นการวางแผนร่วมกบัผูเ้รียน เพ่ือถามความสมคัรใจ โดยนกัศึกษาสามารถเลือกระหวา่ง

โรงพยาบาลในเขตชายแดน และโรงพยาบาลจ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงผูเ้รียนพร้อมเลือก 

โรงพยาบาลจ าปาสกั ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนภาคสนามคร้ังน้ีคณะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด เฉล่ียคนละ 3,000 

บาท ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.5 (เตม็ 5) 

      1.3 บริบทโรงพยาบาลจ าปาสกั เป็นโรงพยาบาลประจ าแขวงจ าปาสกั หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาลส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และปริญญาโททางการพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประเทศไทย หวัหนา้หอผูป่้วยท่ีนกัศึกษาไป

ฝึกเรียนรู้ ไดรั้บการอบรมดา้นการบริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นเวลา 5 วนั การประสานงาน

ช้ีแจงผา่นทางเมล ์เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์และด าเนินการต่อผา่นงานวเิทศของมหาวทิยาลยั เพ่ือท าหนงัสือเป็นเอกสารทางการถึง

โรงพยาบาลจ าปาสกัตามระบบตอ่ไป 

      1.4 การจดัการเรียนรู้ภาคสนามใชเ้วลาทั้งหมด 3 วนั วนัแรกช่วงเชา้ไดรั้บการปฐมนิเทศจากรองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงพยาบาลจ าปาสกั ในช่วงบ่ายของวนัแรกแบ่งนกัศึกษาเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มอายรุกรรม 

กลุ่มศลัยกรรม และกลุ่มกมุารเวชกรรม หวัหนา้หอผูป่้วยและอาจารยป์ระจ ากลุ่มมอบหมายนกัศึกษา ใหส้มัภาษณ์และศึกษา

ผูป่้วย ภายหลงัการปฐมนิเทศในแต่ละหอผูป่้วย วนัท่ีสองของการฝึกนกัศึกษาน าประเด็นท่ีไดว้างแผนการดูแลดว้ยจิตอาสา ใน

หอผูป่้วยหรือในนกัศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย กิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการสอนสุขศึกษาและ

แลกเปล่ียนความรู้การวางแผนการรักษาพยาบาลร่วมกบัหวัหนา้หอผูป่้วยและอาจารยป์ระจ ากลุ่ม การศึกษาวนัท่ีสองช่วงบ่าย

นกัศึกษาไดรั้บโอกาสร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ท่ีโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมงานเล้ียงเช่ือมสมัพนัธไมตรีสนุกสนานจากการร าวง

บาสโลบ ในวนัท่ีสาม นกัศึกษาไดศึ้กษาวถีิชีวติในชุมชน การไปดูตลาด วดั และน ้ าตก ในแขวงจ าปาสกัไดเ้ห็นประเพณี ความ

เป็นอยูข่องประชาชนชาวลาว  

        1.5 การเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเรียนรู้จริงท่ีโรงพยาบาลจ าปาสกั มีดงัน้ี ปฐมนิเทศการปฏิบติัตวั ขอ้หา้ม ขอ้พึง

ระวงั และสรุปองคค์วามรู้ท่ีเรียนผา่นมา และการน าสู่การประยกุตใ์ช ้กิจกรรมและการมอบหมายงานผลงานการศึกษาคร้ังน้ีนบั

จ านวนชัว่โมงการเรียนใหน้กัศึกษา 21 ชัว่โมง (โดยนกัศึกษาไดเ้รียนในหอ้งเรียนมาแลว้ 21 ชัว่โมง และอีก 3 ชัว่โมงพบ
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นกัศึกษาเพ่ือเติมเตม็และสรุปบทเรียน ส าหรับการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาน้ีเป็นการสอบอตันยัท่ีอนุญาตให้

นกัศึกษาน าขอ้สอบไปท าท่ีบา้นและส่งในเวลาท่ีก าหนด  

2. การเรียนรู้ในการฝึกภาคสนาม 

     2.1 สภาพทัว่ไปในบริบทของแหล่งฝึกภาคสนาม 

          หอผูป่้วยอายรุกรรม 1 บริบทขณะศึกษาขอ้มูลจากการปฐมนิเทศของหวัหนา้หอผูป่้วย หอผูป่้วยอายรุกรรม 1 โรงพยาบาล

แขวงจ าปาสกัมีแพทยป์ระจ าหอผูป่้วย 2 คนและมีพยาบาลทั้งหมด 4 คน ในแต่ละวนัจะมีแพทยป์ระจ าหอผูป่้วย 2 คนรับผูป่้วย 

โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และระบบสืบพนัธ์ กรณีส่งต่อผูป่้วยหากผูป่้วยหนกัจะส่งต่อไป

โรงพยาบาลมโหสถท่ี เวยีงจนัทร์ และโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนในจงัหวดัอุบลราชธานี และกรณีส่งกลบัท่ีสุขศาลา เม่ือการ

เจ็บป่วยดีข้ึน โรคท่ีพบบ่อย 5 อนัดบัแรกส าหรับหอผูป่้วยไม่ติดเช้ือไดแ้ก่ โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคปอดอกัเสบ และโรคระบบสืบพนัธ์ การดูแลเนน้การดูแลแบบองคร์วมคือใหญ้าติมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย 

ในโรงพยาบาลแขวงจ าปาสกั ญาติมีบทบาทในการจดัหาอาหารใหผู้ป่้วย การดูแลพยาบาลอนุญาตใหผู้ป่้วยสามารถท าพิธีทาง

ศาสนา หรือตามความเช่ือท่ีไม่ขดัต่อแผนการรักษาและไมรบกวนผูป่้วยอ่ืน  

      หอผูป่้วยอายรุกรรม 3 การจดัอตัราก าลงัแต่ละวนัประกอบดว้ย แพทย ์2 คนพยาบาล 4 คน แบ่งเป็น 4 หอ้งประกอบดว้ย 

หอ้งระบบหวัใจและหลอดเลือดมีจ านวนทั้งหมด 7 เตียง หอ้งระบบขบัถ่ายมีจ านวนเตียงทั้งหมด 6 เตียง หอ้งระบบหายใจมี

จ านวนเตียงทั้งหมด 6 เตียง หอ้งระบบต่อมไร้ท่อมีจ านวนเตียงทั้งหมด 7 เตียง โรคท่ีพบใน 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โรคเบาหวาน

โรคความดนัโลหิตสูง โรคไต โรคหวัใจ และโรคโลหิตจาง 

     หอผูป่้วยติดเช้ือ อตัราก าลงัในแต่ละวนัมีพยาบาล 3 คน โดยแบ่งพยาบาลดูแลประจ าแต่ละหอ้ง มีจ านวนเตียงทั้งหมด 28 

เตียงแบ่งเป็น 6 หอ้ง หอ้งธรรมดา 4 หอ้งหอ้งละ 6 เตียง หอ้งพิเศษ 2 หอ้งหอ้งละ 2 เตียง โรคท่ีพบในหอผูป่้วยไดแ้ก่ โรคตบั

อกัเสบ โรคไขเ้ลือดออก โรคไขไ้ทฟัส โรคมาเลเรีย โรคอีสุกอีใส โรคทอ้งร่วง และโรคท่ีพบบ่อยคือโรคมาเลเรีย 

     หอผูป่้วยศลัยกรรม การเจ็บป่วยท่ีพบในช่วงท่ีไปศึกษา ไดแ้ก่โรคไสต่ิ้งอกัเสบ น่ิวในไต อณัฑะอกัเสบ น่ิวในถุงน ้ าดี ล าไส้

อุดตนั จากขอ้มูลการเจ็บป่วยจะพบวา่ผูป่้วยจะปฏิเสธการผา่ตดัไปรับการรักษาดว้ยสมุนไพรก่อนเช่นผูป่้วยน่ิวในไต 2 ปีหลงั

แพทยแ์จง้วา่ตอ้งผา่ตดัแต่ผูป่้วยปฏิเสธ  

       ตึกผูป่้วยเด็ก การท างานมีแพทย ์5 คน พยาบาล 3 คนแบ่งเวรเป็นเวร 12 ชัว่โมง หอ้งพกัรักษาแบ่งเป็น หอ้งเด็กแรกเกิด(หอ้ง

เด็กแดง) หอ้งผูป่้วยหนกั หอ้งพกัพยาธิ หอ้งพกัพยาธิทัว่ไป จ านวนผูป่้วยแต่ละวนัเฉล่ีย 20-25 คน  

   2.2 ข้อเทจ็จริง และความรู้ทีเ่รียนรู้จากการเรียนภาคสนาม 
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         1.มีการคลอดโดยหมอต าแย รับรู้ลกัษณะการเจบ็ป่วยท่ีพบในเด็ก เช่น ปอดอกัเสบ ทอ้งเสีย น่ิว การเล้ียงดูเด็ก กรณีเด็กกิน

สารพิษ 2.ความเช่ือ การผกูดา้ยมงคลสีขาวท่ีคอ ขอ้มือ ขอ้เทา้ โดยปู่ ยา่ ตายายผกูใหเ้ช่ือวา่จะช่วยคุม้ครองเม่ือเจบ็ป่วย 3.การอยู่

ไฟหลงัคลอดทนัทีอยา่งนอ้ย 10 วนั 4.การใหกิ้นนมแม่สองเดือนแรกและเช่ือวา่การใหกิ้นขา้วเร็วจะช่วยใหแ้ขง็แรง อาหารแสลง 

เช่นนกเขา เป็ดเทศ (เป็ดก่า) 5.การฝังรกหลงัคลอดน าไปฝังใตต้น้มะขาม เพ่ือเป็นการฝากฝังใหแ้ม่พระธรณีคุม้ครอง 6.การด่ืมน ้ า

ตม้แกนมะขามเช่ือวา่จะท าใหมี้น ้านมมาก ไหลดี และช่วยขบัปัสสาวะ สะดือ 7.กรณีสะดือหลุดใหเ้ก็บไวบ้นบริเวณดา้นบนท่ี

นอน เป็นการเก็บขวญัเด็กไวแ้ละหากเด็กไม่สบายจะน าสะดือมาเผาไฟ แลว้น าไปแช่น ้ าด่ืมใหด่ื้มเพ่ือขบัไล่ส่ิงไม่ดีออกไป 8.การ

แต่งเสียเคราะห์เป็นการท าพิธีเพ่ือสะเดาะเคราะห์ เช่ือวา่จะช่วยขจดัส่ิงไม่ดีออกไป 

       วฒันธรรมความคิดความเช่ือ เก่ียวกบัการเจ็บป่วยในผูใ้หญ่ ความเช่ือเก่ียวกบัสาเหตุการเจ็บป่วยมี สองส่วน คือเช่ือวา่การ

เจ็บป่วยเกิดจากการกระท าท่ีละเมิดต่อผีหรือบรรพบุรุษ ในการรักษาเร่ิมตน้จะรักษาตามความเช่ือโดยการหาหมอเป่า หาหมอ

ธรรมท่ีตนเองนบัถือ หากท าพิธีกรรมแลว้ไม่ดีข้ึนจึงมาพบแพทย ์ท่ีโรงหมอ (โรงพยาบาล) หรือบางรายไปใหห้มอตรวจดวง

ชะตาและท าพิธีสะเดาะเคราะห์(เสียเคราะห์) แต่งขนัธ์หา้(ขนัธ์หา้ประกอบดว้ยดอกไม ้ธูป เทียนอยา่งละ หา้) และไป รดน ้ ามนต ์

และบางส่วนเช่ือในการแพทยแ์ผนใหม่ เม่ือไม่ดีข้ึนจึงมารับการรักษา 

   2.3 กจิกรรมจติอาสาทีน่ักศึกษาออกแบบและด าเนินการ 

        กจิกรรมจติอาสาทีน่ักศึกษาด าเนินการส่วนใหญ่ เป็นการสอนสุขศึกษาประกอบด้วยการสอนลา้งมือ การสอนการเช็ดตวั 

การดูแลสุขวทิยาของผูป่้วยและส่ิงแวดลอ้ม สอนการดูแลการใหน้มแม่แก่ญาติ สอนการดูแลเม่ือมีอาการทอ้งเสีย ใหค้  าแนะน า

การดูแลบุตรเม่ือกลบับา้นเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตจุากการไดรั้บสารพิษ  

2.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ตามทฤษฎทีางการพยาบาลข้ามวฒันธรรมของไลนิงเจอร์ 

ผลการเรียนรู้ในการพฒันาสมรรถนะ นกัศึกษาไดส้ะทอ้นคิดและน าเสนอผลงานท่ีวิเคราะห์ตามแนวทางการใหก้ารพยาบาล

ของไลนิงเจอร์ดงัน้ี (ทฤษฎีไลนิงเจอร์ผูเ้รียนทบทวนดว้ยตนเองเน่ืองจากมีเรียนในรายวชิาแนวคิดพ้ืนฐานการพยาบาลในชั้นปีท่ี 

2 ) การวเิคราะห์การพยาบาลขา้มวฒันธรรมตามทฤษฎีของไลนิงเจอร์ นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ไดด้งักรณีตวัอยา่งน้ี  

      1. กรณี การดูแลตามแนวทางการดูแลรักษาและคงไว้ซ่ึงวฒันธรรม ความเช่ือของผู้ป่วย ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับใน

วฒันธรรมของผู้ป่วยจากพยาบาลผู้ดูแล เช่นการอนุญาตใหผู้ป่้วยมีดา้ยหรือฝ้ายมงคลท่ีผูป่้วยนบัถือใส่ไวท่ี้แขน ขา และคอ โดย

สามารถท าการพยาบาลหรือหตัถการไดต้ามปกติ  

       2.กรณีการดูแลช่วยให้ผู้ป่วยปรับตวัต่อส่ิงต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและช่วยให้ต่อรองกบัทมีสุขภาพในเร่ืองของการ

รักษาพยาบาลเพ่ือประโยชน์ในการรักษา และความพงึพอใจของผู้ป่วย เช่น การสอนความรู้เก่ียวกบัพฒันาการเด็ก และการรับ
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วคัซีนในเด็กเพ่ือป้องกนั การอธิบาย การแสดงโนม้นา้วใหผู้ป่้วยเกิดความตระหนกันั้นจะมาจากความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการให้

ความหมายต่อการป้องกนั ต่อการเช่ือในส่ิงท่ีเหนือกวา่ตามวฒันธรรมของผูป่้วย หรือการจดัการเร่ืองอาหารตามแนวทางการ

รักษาควรเป็นลกัษณะร่วมวางแผนหาแนวทางท่ีเป็นไปไดส้ าหรับผูป่้วยเม่ือกลบัไปท่ีบา้นและไม่ขดักบัแนวปฏิบติัดา้นสุขภาพ 

      3.กรณีการพยาบาลเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเปลีย่นแปลงหรือปรับเปลีย่นแนวปฏิบตั ิวถิีการด าเนินชีวติ ให้สอดคล้องกบัแนว

ทางการดูแลรักษาจากแพทย์พยาบาล โดยทีผู้่ป่วยยงัคงรับรู้ว่าทมีสุขภาพเคารพและตระหนกัในวฒันธรรม ความคดิ ความเช่ือ

ของผู้ป่วยและครอบครัวเช่น การใหค้วามรู้กบัมารดาและครอบครัวใหเ้พียงพอต่อการตดัสินใจเช่นกรณีใหน้มลูกเพียงสองเดือน

และใหอ้าหารเร็วเพราะเช่ือวา่จะท าใหเ้ด็กแขง็แรง ในกรณีน้ีการใหข้อ้มูล จะตอ้งเชิญญาติผูใ้หญ่ในครอบครัว ร่วมรับฟังขอ้มูล

และร่วมตดัสินใจเพราะเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อการเลือกตดัสินใจปฏิบติัใด ๆ ในครอบครัว ก่อนการใหข้อ้มูลอาจซกัถามเพ่ิม

เพ่ือรับฟังใหรู้้ประเดน็เก่ียวกบัความคิดความเช่ือของมารดาเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะเก่ียวกบัการเล้ียงดู การรับวคัซีน การ

ดูแลเร่ืองอาหารเด็กเป็นตน้  

จากขอ้มลูวเิคราะห์ไดว้า่วา่นกัศึกษามีสมรรถนะในการน าความรู้ประยกุตใ์ชต้ามทฤษฎีของไลนิงเจอร์ จากการสนทนากลุ่ม

นกัศึกษาสามารถร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ และแสดงความเห็น ยกกรณีตวัอยา่งท่ีพบทั้งจากประสบการณ์ใน

การศึกษาคร้ังน้ีและประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาการดูแลข้ามวฒันธรรม การประเมินเป็นการประเมินผลระหวา่งการเรียนเป็นระยะ ผา่น

การสะทอ้นคิดเม่ือเรียนเสร็จในแต่ละคร้ัง ผลการมอบหมายการท ารายงานกลุ่ม ผลการท าขอ้สอบท่ีอนุญาตใหเ้ปิดหนงัสือ 

เอกสารคน้ควา้ได ้การประเมินการสอบในการสอบปลายภาค โดยแบ่งสดัส่วนการประเมินตามความยากง่ายของผลงานแบ่งเป็น

ผลประเมินจากรายงานคิดเป็นร้อยละ 30 และประเมินจากผลการสอบร้อยละ 20 ประเมินจากการสะทอ้นคิดร้อยละ 50 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 50 เกรด A เกรด B+ ร้อยละ 15.62 เกรด B ร้อยละ 21.88 และเกรด C+ ร้อยละ 12.50 จะเห็นได้

วา่ผลการเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป และดีมากถึงร้อยละ 50 

4. ผลการเรียนรู้กบัการพฒันาสมรรถนะ การสอนผา่นประสบการณ์ตรงโดยการเผชิญหนา้กบัวฒันธรรมใหม่ สามารถพฒันา

สมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรม รูปแบบการสอนผา่นประสบการณ์ตรงเพ่ือพฒันาสมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรม 

ประกอบดว้ย การสอนผา่นกิจกรรม และสะทอ้นการเรียนรู้ทุกคร้ังในการเรียน การเตรียมความพร้อมแหล่งฝึก การเตรียมความรู้ 

แนวคิด หลกัก่อนฝึก จดัใหฝึ้กในสถานท่ีจริงท่ีเป็นบริบทท่ีต่างจากวฒันธรรมเดิมของผูเ้รียน โดยจดัใหศึ้กษาในหอผูป่้วยต่างๆ 

สมรรถนะการดูแลขา้มวฒันธรรมทั้งดา้นความรู้ การตระหนกัรู้ ดา้นการเผชิญ ดา้นทกัษะ และดา้นแรจูงใจในการดูแลขา้ม

วฒันธรรม ดงัน้ี 
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     4.1 สมรรถนะด้านความรู้ นกัศึกษาสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจระบบการพยาบาล การดูแลรักษาใน โรงพยาบาลจ าปาสกั รับรู้

วฒันธรรมการดูแล เช่นเช่ือวา่เม่ือมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยตอ้งมีการดูแลกนัและกนั ดงัค าพดูท่ีวา่ไม่ดูแลกนัตอนเจ็บไขจ้ะ

ดูแลกนัเม่ือไหร่ ดงันั้นจะมีญาติดูแลหลายคน ความรู้ดงักล่าวท าใหน้กัศึกษาเกิดการตระหนกัรู้ เขา้ใจความห่วงใยของครอบครัว

ท่ีตอ้งการเยีย่มดูแลผูป่้วย ดงัการสะทอ้นคิดน้ี 

“เรียนรู้เอกลกัษณ์คนลาวคือการนุ่งผา้ถุง การเกลา้ผมเพ่ือความเป็นระเบียบ” 

“…ท าใหท้ราบวา่การเขา้รักษาท่ีโรงหมอ หรือโรงพยาบาลนั้นเป็นด่านสุดทา้ยของการรักษาของผูป่้วย หรือประชาชนในการ

รักษาของสุขภาพ…” 

      4.2 สมรรถนะด้านการตระหนักรู้ นกัศึกษาตระหนกัรู้ถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และตระหนกัรู้ถึงความเท่าเทียมของ

ทุกวฒันธรรม ดงันกัศึกษาสะทอ้นความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วยท่ีมีความต่างทางวฒันธรรม โดยกล่าววา่ หากมีโอกาสดูแลผูป่้วย

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน โรงพยาบาลท่ีประเทศไทยจะเขา้ใจในผูป่้วยมากช้ึน การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

แมจ้ะมีความใกลเ้คียงในบริบทภาษาอีสานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ยงัมีความแตกต่างท่ีตอ้งเรียนรู้เขา้ใจเพ่ิม การเรียนรู้น้ี

ท าใหน้กัศึกษามัน่ใจ ดงันกัศึกษากล่าววา่ มัน่ใจวา่สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปใชต้ลอดการท างาน ดงัการสะทอ้นคิด

ดงัน้ี 

“การไปศึกษาคร้ังน้ีมีความรู้สึกวา่บนโลกมีความแตกต่างกนัอยูม่าก...ไม่วา่จะเป็นประเทศเพ่ือนบา้นแลว้นั้นมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมอยูม่าก และเราตอ้งศึกษาอีกมาก เพ่ือท่ีจะไดร่้วมเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั...” 
“…รับรู้วา่ในคนๆหน่ึงแมจ้ะมาจากท่ีเดียวกนัแต่ความเช่ือหรือวฒันธรรมนั้นมีความแตกต่างกนัไป...” 
“…ตระหนกัวา่การไม่เขา้ใจวฒันธรรมของผูรั้บบริการเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงของการดูแลท่ีมีคุณภาพ 

      4.3 สมรรถนะด้านทกัษะ หมายถึงการมีทกัษะดา้นการประเมินท่ีอยูบ่นฐานความรู้ท่ีเขา้ใจความแตกต่างทั้งดา้นร่างกาย ดา้น

ความคิด ความเช่ือ นกัศึกษาสะทอ้นความมัน่ใจดงัน้ี 

 “….เคยไดรั้บหนา้ท่ีใหดู้แลผูป่้วยชาวต่างชาติ ขณะนั้นยงัไม่ทราบถึงความแตกต่างของวฒันธรรมมากพอ จึงเกิดความไม่มัน่ใจ
ในการใหก้ารพยาบาลหรือท าหตัถการบางอยา่ง และหลงัจากท่ีไดไ้ปศึกษาท าใหเ้ขา้ใจความเช่ือประเพณี วฒันธรรมมากข้ึน...” 
“…เขา้ใจค าวา่ ต่าง วฒันธรรมมากข้ึน...” 
“…พยาบาลตอ้งมีการเวน้ช่องวา่งระหวา่งผูป่้วยใหอ้ยูใ่นระยะท่ีสมควร การใหป้ระกอบพิธีตามความเช่ือสามารถท าได ้แต่ตอ้ง
ไม่ขดัต่อการดูแลรักษาและไม่เป็นการรุกล ้า ความเช่ือส่วนบุคคล...” 
       4.4 สมรรถนะด้านการเผชิญกบัวฒันธรรม หมายถึงการมีความพร้อมในการสร้างสมัพนัธภาพ การใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งทั้ง

ภาษาพดู ภาษาท่าทาง สามารถใชภ้าษา ในการสร้างสมัพนัธภาพ จากการท่ีนกัศึกษาไดมี้โอกาสส่ือสารกบัทั้งบุคคลากรทางการ

พยาบาล การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ ท าใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ตรง รับรู้ถึงบริบทดา้นสุขภาพของชาวลาว รับรู้บริบท
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ในการท างานดา้นการพยาบาล ดา้นการแพทย ์และดา้นการด าเนินชีวติ ท าใหน้กัศึกษามีความพร้อมมัน่ใจในการสร้าง

สมัพนัธภาพกบั ผูป่้วยชาวลาวมากข้ึน เกิดความมัน่ใจในการท่ีจะดูแลดงัการสะทอ้นคิดดงัน้ี 

“…ขา้พเจา้เช่ือเป็นอยา่งยิง่วา่ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นนกัศึกษาพยาบาล
จนกระทัง่พยาบาลวชิาชีพ..” 
“การไดล้งพ้ืนท่ีไดส้มัผสักบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างออกไป ท าใหเ้ราสามารถตอบสนองและเขา้ใจในการดูแลขา้มวฒันธรรมได้
อยา่งชดัเจนมากข้ึน” 
      4.5 สมรรถนะด้านแรงจูงใจ ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้พฒันาตนใหมี้ความไวกบัวฒันธรรมท่ึแตกต่าง ไม่คิดลบต่อวฒันธรรมท่ี

แตกต่าง แต่ตอ้งการเรียนรู้ท าความเขา้ใจดงัการสะทอ้นคิดต่อไปน้ี 

“…ถือวา่เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ ท าใหเ้ปิดโลกทศัน์ และมุมมองเก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
ท าใหใ้จเปิดใจรับถึงความแตกต่างและเปิดใจรับฟังเหตผุลของความต่างนั้นๆ...” 
“…ท าใหมี้แรงกระตุน้ท่ีจะเรียนรู้และพร้อมเปิดใจรับส าหรับความแตกต่างวฒันธรรมในอีกหลายๆวฒันธรรมท่ียงัไม่รู้ หรือรู้แต่
ไม่เพียงพอท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแล...” 
 
5. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้เรียนมกีารพฒันาการท างานเป็นทมี การสร้างทกัษะการคดิแก้ไขปัญหา และเปิด

มุมมอง การจดัแบ่งการเรียนรู้ การท างานเป็นกลุ่มในสถานการณ์การเรียนท่ีมีเวลาจ ากดั และมีการเรียนในภาคสนามในท่ีท่ี

นกัศึกษาไม่คุน้เคยท าใหทุ้กคนร่วมใจกนัในการเรียนรู้ ดงัผลการสะทอ้นคิดต่อไปน้ี 

“จากการมีโอกาสเรียนรู้ ร่วมเดินทางไปกบัเพ่ือนๆในท่ีท่ีไม่คุน้เคย สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนั และร่วมกนัท างานเป็นทีมได้

ดี และเป็นการเรียนท่ีมีความสุข” 

“ สร้างประสบการณ์ท่ีท าใหต้ระหนกัในความต่างทางวฒันธรรม และเป็นโอกาสการเรียนท่ีเกิดไดแ้บบไม่เครียด สามารถคุยกบั

อาจารยผ์ูส้อนแบบไม่เป็นทางการ และไดส้มัผสัไมตรีท่ีดีในการร่วมกิจกรรมจากบุคคลากรของโรงพยาบาลจ าปาสกั ท าให้

ประทบัใจและเขา้ใจกนัในการท างานเป็นการสร้างโอกาสการร่วมงานท่ีจะมีต่อไปในอาเซียน” 

6. รูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรม จากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีใชห้ลกัการจดัการเรียนการสอนเพื่อการ

เปล่ียนแปลงกล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างแรงจูงใจในการเรียนผา่นผูมี้ประสบการณ์หลากหลายดา้นวฒันธรรม และ

การเตรียมเอกสารในการคน้ควา้ใหผู้เ้รียนสามารถใชใ้นการศึกษาในหอ้งเรียน การสร้างบรรยากาศ และการร่วมวางแผนการ

เรียนกบัผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียน แมใ้นการสอนคร้ังน้ีผูส้อนวางแผนใหผู้เ้รียนไดมี้กิจกรรมคน้ควา้ดว้ย

ตนเองเพ่ิมเติมและเรียนรู้ผา่นระบบออนไลนแ์ต่เม่ือรับทราบปัญหาของผูเ้รียน จึงวางแผนการเรียนร่วมกนัใหม่ เช่นการจดัฝึก

ภาคสนามผูส้อนสร้างทางเลือกใหผู้เ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดต้ดัสินใจเลือกพ้ืนท่ีในการเรียนดว้ยตนเอง การสร้างส่ิงแวดลอ้มใน

การเรียนเป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้นการเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกใหมี้ความเขา้ใจ และมีสมัพนัธภาพท่ีดีจึงเป็นการเอ้ืออ านวย



10 

 

โอกาสและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหผู้เ้รียน ทั้งน้ีประเด็นส าคญัในการเรียนรู้ภาคสนามคือแหล่งฝึกมองเห็นประโยชนจ์ากการไปเรียนรู้

ของนกัศึกษา และผูบ้ริหารของหน่วยงานแหล่งฝึกมีความประสงคมุ่์งพฒันาคุณภาพการพยาบาล จึงเป็นอีกปัจจยัส าคญัในการ

เรียนรู้และความร่วมมือท่ีดีในคร้ังน้ี การจดัการเรียนรู้ผา่นการสะทอ้นคิดตลอดการเรียนรู้ท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการตั้งค  าถาม

ในการเรียนรู้ และดว้ยบรรยากาศการเรียนรู้ในต่างประเทศซ่ึงเป็นโอกาสในการไปต่างประเทศ และเป็นประสบการณ์ใหม่ของ

นกัศึกษา ดงันั้นนกัศึกษาจึงรู้สึกกระตือรือร้น และต่ืนเตน้กบัการเรียน จากการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถนะทาง

วฒันธรรมในรายวชิาการดูแลขา้มวฒันธรรมน้ี แมจ้ะเป็นรายวชิาภาคทฤษฎี แต่ผูส้อนมุ่งในการเรียนเพ่ือการเปล่ียนแปลง

มากกวา่เพ่ือการรู้อยา่งเดียว ดงันั้นจึงใชห้ลกัการเรียนการสอนเพ่ือการเปล่ียนแปลงและใหค้วามส าคญักบัการฝึกภาคสนาม 

ดงันั้นขอ้เสนอท่ีวเิคราะห์จากการจดัคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1. เป็นรูปแบบการสอนเพ่ือมุ่งใหเ้กิดสมรรถนะทางวฒันธรรม การเรียนผา่นประสบการณ์ตรงโดยการเผชิญกบัวฒันธรรมท่ี

ตอ้งการเรียนรู้ 

2. รูปแบบการสอนท่ีจดัส่ิงเร้าเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นคิด และคิดวเิคราะห์ โดยมีวตัถุประสงคช์ดัเจน เช่นการสร้าง

บรรยากาศหรือวถีิวฒันธรรมจ าลองเสมือนจริง การฝึกภาคสนามจริง 

3. มีการสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียน เช่นการรับทราบผลกระทบ การเห็นประโยชน์ การมีจิตใจท่ีปรารถนาช่วยเหลือใหเ้กิด

การดูแลองคร์วม  

4. มีการสร้างจิตอาสาเป็นการสร้างมุมมองต่อการดูแลขา้มวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดกบัแรงงานขา้มชาติ จึงเป็นรูปแบบท่ี

ควรแทรกและปลูกฝังในการจดัการเรียนการสอน ถือเป็นการปลูกฝังดา้นจริยธรรมส าคญัการพฒันาสมรรถนะขา้มวฒันธรรม 

ท าใหเ้กิดความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาว ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในสงัคม ชุมชน สงัคมจึงจะเห็นผลกระทบของ

วชิาชีพต่อสงัคมในดา้นการดูแลขา้มวฒันธรรม 

5. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อน สามารถสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายใหผู้เ้รียน โดยมีการวางแผนการเรียนการสอน

ร่วมกนั ปรับเปล่ียนได ้การจดัท าขอ้ตกลงการเรียนการสอนร่วมกนั  

6. การประเมินสมรรถนะทางวฒันธรรมก่อนการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการเพ่ิมความตระหนกัในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง 

7. การประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และวธีิการเรียน การประเมินการเปล่ียนแปลงของผูเ้รียน โดยดูจาก

พฒันาการของการสะทอ้นคิดจากการเรียน 

อภิปรายผล 
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       รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรม ตามรูปแบบเสนอทั้ง 7 ขอ้เป็นกระบวนการท่ีสร้างการ

เรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง และสามารถส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเกิดสมรรถนะทางวฒันธรรมตามท่ีสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

สามารถอภิปรายไดว้า่สอดคลอ้งกบัหลกัการและงานวจิยัท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกนัดงัน้ี 

        การตระหนกัรู้จากการรับรู้ในประสบการณ์ตรง ดงัท่ีนกัศึกษาเกิดความมัน่ใจ และตระหนกัรู้วา่ส่ิงท่ีคิดคาดการณ์บางคร้ัง

ต่างจากประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โบแมนและคณะ(Bohman,D.M & Borglin,G,2013) ศึกษาผลของ

การไปแลกเปล่ียนนกัศึกษา ต่อการตระหนกัรู้ทางวฒันธรรมของนกัศึกษาพยาบาลสวเีดน พบวา่นกัศึกษาเกิดการตระหนกัรู้ใน

ดา้นวฒันธรรม รับรู้วา่ประเทศท่ีไปแมจ้ะใชภ้าษาเป็นภาษาองักฤษแต่มีความยากในการออกเสียง การท าความเขา้ใจ และการ

เตรียมนกัศึกษาใหมี้ความพร้อมเขา้ใจในวฒันธรรมจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนดงัการศึกษาน้ีนกัศึกษาแลกเปล่ียนระบุวา่

วฒันธรรมการเรียนท่ีแตกต่างท าใหเ้กิดความตึงเครียดสบัสนได ้ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีแมไ้ม่ใช่การแลกเปล่ียน และมีอาจารย์

ติดตามร่วมประสานการเรียนรู้ และมีการประสานท าความเขา้ใจกบัหวัหนา้หอผูป่้วยท่ีนกัศึกษาเรียนรู้ แต่ประเด็นท่ีตอ้งระวงัท่ี

ผูส้อนตระหนกัคือ การไปของโครงการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมเป็นเหมือนปัจจยัสอดแทรกระหวา่งกระบวนการของโรงพยาบาล

ตอ้งระมดัระวงัผลกระทบท่ีอาจเกิด โดยการปรึกษาและประสานการท างานร่วมกนัตลอดเวลา แมก้ารจิตอาสาสอนสุขศึกษาของ

นกัศึกษาก็ตอ้งระมดัระวงั อยา่งไรก็ตามผลท่ีตามมาจากการลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี ท าใหผู้บ้ริหารทุกระดบัใหค้วามส าคญัในการสอน

แนะน าผูป่้วย ผูป่้วยมีความกระตือรือลน้ท่ีจะซกัถาม อยา่งไรก็ตามผูส้อนพึงระมรัะวงัไม่ใหผู้ป่้วยและญาติเปรียบเทียบการ

ปฏิบติัของกลุ่มนกัศึกษากบัการปฏิบติัการพยาบาลตามปกติ อีกทั้งการสอนสุขศึกษานกัศึกษาตระหนกัและใคร่ครวญละเอียด

มากข้ึนวา่ควรสอนควรแนะน าอยา่งไร ควรยกตวัอยา่งอยา่งไรจึงจะสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของชุมชนในแขวงจ าปาสกั 

การด าเนินการในการศึกษาน้ีเป็นการจดัประสบการณ์ตรงใหผู้เ้รียนไดอ้ยูใ่นบริบทของกลุ่มท่ีตอ้งการศึกษา การสอนโดยการให้

ไดรั้บประสบการณ์ตรงท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดใ้นระดบัการคิดวเิคราะห์เปรียบเทียบและประยกุตใ์ชไ้ด ้สอดคลอ้งกบั

ระดบัสมรรถนะทางวฒันธรรมท่ีควรมีในนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ีสาม(Cuellr,N.G,et al,2008) 

       การพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีควรพฒันาต่อเน่ืองในแต่ละชั้นปีผา่นการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อใหผู้เ้รียนฝึกฝน

การคิดวเิคราะห์ และมีความไวตอ่ อคติท่ีจะเกิดข้ึน เช่นการใหป้ระเมินสมรรถนะทางวฒันธรรมตนเองเป็นระยะ การมอบหมาย

ใหดู้แลผูป่้วยท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม(Sargent,S.E,et al,2005) การจดัการเรียนการสอนรายวชิาการดูแลขา้ม

วฒันธรรมเป็นปัจจยัหน่ึงในการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษา แต่การพฒันาต่อเน่ืองนั้นสถาบนัการศึกษาควรมีการพฒันา

สมรรถนะอาจารยผ์ูส้อน และเตรียมหอผูป่้วยใหมี้การดูแลขา้มวฒันธรรมเพื่อเป็นตน้แบบการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาต่อไป ผล

การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเลนน่ี(Lenny,Chiang-hanisko,2015)ศึกษาเปรียบเทียบวธีิการสอนท่ีสามารถพฒันา

สมรรถนะทางวฒันธรรม พบวา่การสอนผา่นกรณีศึกษาและใหผู้เ้รียนสะทอ้นคิด การคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหาผูเ้รียนมี

สมรรถนะสูงกวา่การสอนโดยวธีิบรรยายและการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นเอกสารท่ีเตรียมใหเ้พราะการเรียนจากประสบการณ์ตรง 

โดยมอบหมายผูป่้วยศึกษากรณีศึกษาจริงและน ามาวางแผน และสะทอ้นคิดจึงท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จนเกิดสมรรถนะ  
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       นอกจากน้ีการศึกษาน้ีจดัใหผู้มี้ประสบการณ์ไดม้าบอกเล่าประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของศิริพนัธ์ ศิริพนัธ ์และคณะ(2555) ศึกษาการพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมของนกัศึกษาพยาบาลในเร่ืองการ

พยาบาลหลงัคลอด โดยการบูรณาการเน้ือหาทางวฒันธรรมในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัหลกัการสอนประกอบดว้ย 

การสร้างความเขา้ใจตนเอง และเขา้ใจผูอ่ื้นโดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคคลและส่ือต่างๆ เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงบนความแตกตา่งทางวฒันธรรม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติั โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ในวถีิชุมชน 

วเิคราะห์กรณีศึกษา และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพมารดาหลงัคลอด ใหส้อดคลอ้งกบับริบทมารดาหลงัคลอด 

และสอดคลอ้งการศึกษาของเชน(Chen,Hsiu-Chin,et.al,2012) ผลการพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมโดยการบูรณาการผา่นการ

บริการวชิาการ โดยใหน้กัศึกษาอาสาสมคัรใหบ้ริการผูป่้วยต่างวฒันธรรมในเวลา 10 ชัว่โมงของโครงการบริการวชิาการใน

ชุมชนประกอบดว้ยกิจกรรมปฐมนิเทศ ใหน้กัศึกษาน าเสนอกิจกรรมท่ีจะร่วมด าเนินการ ด าเนินการตามแผน และสะทอ้นคิด ผล

การศึกษาพบวา่นกัศึกษามีสมรรถนะสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงกิจกรรมการศึกษาคร้ังน้ีมีกิจกรรมสอดคลอ้งคือจดักิจกรรมจิต

อาสาภายหลงัศึกษาผูป่้วยและน าแผนน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ดูแล และเม่ือด าเนินการเสร็จใหส้ะทอ้นคิดเป็นกลุ่มและสะทอ้นคิด

รายคน 

ข้อเสนอแนะ การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรม สามารถน ารูปแบบท่ีเสนอไปปรับ ประยกุตใ์ชไ้ดเ้ช่น 

กรณีไม่สามารถจดัประสบการณ์ตรงในบริบทจริงสามารถออกแบบสถานการณ์จ าลองใหเ้รียนรู้ได ้การพฒันาแบบประเมิน

สมรรถนะทางวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีโอกาสมีผูม้ารับบริการมากเช่น ทางภาคเหนือชาวพม่า ภาคใตช้าวมาเลเซีย

เป็นตน้ อาจารยผ์ูส้อนควรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมในระดบัท่ีสามารถเป็นตน้แบบใหผู้เ้รียนได ้

ขอขอบคุณ ผูอ้  านวยการ หวัหนา้พยาบาล แพทย ์พยาบาล และผูป่้วย ญาติผูป่้วย ทุกท่าน ของโรงพยาบาลจ าปาสกั สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการด าเนินการ อ านวยความสะดวกและร่วมสอนประสบการณ์ขอขอบคุณ

อาจารย ์นกัศึกษา บุคคลากรท่ีร่วมเรียนรู้ และขอขอบคุณ รองสาสตราจารย ์ดร.ประณีต ส่งวฒันาท่ีอนุญาตใหใ้ชแ้บบประเมิน

สมรรถนะทางวฒันธรรม.  

หมายเหต ุการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัในชั้นเรียนท่ีมีการรียนรู้ขา้มวฒันธรรมในอาเซียน จึงตอ้งการน าเสนอเพ่ือการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ดงันั้นจึงเสนอผลการเรียนรู้ในช่วงดงักล่าวร่วมดว้ย ผูอ่้านสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ขียนท่ี Email 

sureetrum@hotmail.com 
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Learning model for Transcultural competency care development  

for nursing students : Case study of faculty of nursing Ubonrajchatani university 

Abstract 

This study aimed to develop model of learning for transcultural care development in nursing student. Data were collected by 

focus group with purposive population from 32 nursing student level 3, register Transcultural care subject 2 lecturer and 4 

administrator and collected data from achievement of learning and learning reflection also. The data was analyzed by content 

analysis. The study shows that learning model for transcultural care competency development are direct experience learning 

and transformative learning principles. 

Keyword :  Transcultural competency care, Direct learning experience, transformative learning principles. 

 


